
!!

!

!

Beregnet til 

AURSFJORD BÅTHAVN OG KYSTKULTURSENTER AS !
Dokument type 

Rapport m/konklusjon og anbefaling !
Dato 

30.04.2014 !

AREALDISPONERING I 
AURSFJORDEN 
AURSFJORD BÅTHAVN OG 
KYSTKULTURSENTER AS



!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
1. Bakgrunn 

Grunneiere, bygdelag og andre aktører, herunder hytteeiere mv., har etablert aksjeselskapet 
Aursfjord Båthavn og Kystkultursenter AS. !
Fastboende, grunneiere og hyttefolk i Aursfjord og omegn ønsker realisert en småbåthavn i 
denne delen av Malangen. Aursfjord er samtidig nærmeste sjøområde for innbyggere og 
fritidsfolk i deler av Målselv kommune. Avstanden fra Olsborg til havna er kun 14 km. !

Oppdrag Arealdisponering Aursfjord båthavn

Kunde Aursfjord Båthavn og Kystkultursenter AS

Utarbeidet 
av

Rambøll Norge AS 
Postboks 117, 9252 Tromsø 
Foretaksnummer 915 251 293

Dato 30.04.2014

Kontakt Johan Robertsen

Utarbeidelse Maren S. Thorstensen, Terje Norddal, og Nils Tokheim

Referanse Oppdrag nr. 6131627 – sluttrapport.
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Aursfjord Båthavn og Kystkultursenter AS har engasjert Norprosjekt AS for utarbeidelse av 
reguleringsplan og Reidar Flemming Olsen for skisseprosjekt og visualisering. 
Reguleringsplanen er ferdig godkjent av Balsfjord kommune. !
Reguleringsplan Aursfjord småbåthavn er godkjent for småbåthavn, allmenningskai, syv 
utleiehytter og naust med sjøboder (Kommunestyrevedtak 10/50, 16.06.2010). !
Rambøll ble høsten 2013 engasjert for å gi en vurdering av havnefunksjonen, 
allmenningsdelen i prosjektet. !!

!  
Kopi av reguleringsplan for Aursfjord havn. ! !

2. Geografiens betydning 
Aursfjorden er en av tre fjordarmer innerst i Malangen. Aursfjord havn er lokalisert på 
østsida av Aursfjorden som skilles på midten av Målselv og Balsfjord kommuner. Selve 
anlegget ligger i Balsfjord kommune. Det er 15 min kjøretid til Olsborg, og derfra kun 10 
min til fjellandsbyen i Målselv. Avstanden til Staff camping, noe lenger ute i fjorden er kun 7 
km. Med Ryaforbindelsen er reisetiden til Tromsø via Kvaløya forkortet betraktelig, og 
andelen øker av folk fra Tromsø og omegn som investerer i hytter i Malangen og ellers i 
Balsfjord kommune. !
I reguleringsplanen beskrives havneområdet slik: Området innenfor planens grenser har 
ingen bebyggelse. En skogsveg som tar av fra fylkesvegen ovenfor museumsområdet i nord, 
går gjennom området ned til den kommunale kaia. Området som er en jevnt skrånende 
fjellgrunn fra fylkesvegen og ned mot sjøen, er bevokst med stor bjørk- og ospeskog. 
Sjøgrunnen og stranden utenfor er et relativt jevnt og grunt område med dybde fra 1 – 3m 
sandgrunn. !
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Lenger frem i tid med forbedret veikvalitet og kanskje bro Mestervik-Lanes og lenger nede i 
Målselva (Gullhav-Karlstad), vil det være større trafikk på denne veien i konkurranse med E8 
og E6.  Det er også konkrete samarbeid etablert mellom kommuner og private aktører for å 
bedre kommunikasjonene mellom byene i Troms.  Da er et forbedret ytre veialternativ 
sentralt i planene.  Da kan man se for seg dette området som langt mer kjent enn hva det 
er i dag, og dermed mer naturlig for videre satsninger.   !
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!  
Oversiktskart, lokalisering Aursfjord båthavn (blå sirkel) !!
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3. Allmenningsdelen – kai !
Det er regulert for 50 meters kaianlegg i planen. Skissen under viser delen av planen som 
anses som allmenningsdelen i prosjektet markert med rød avgrensning. Kaianlegg, aktuelt 
bakareal og atkomstveg inngår i allmenningsdelen. !!

!  
Avgrensning for allmenningsdelen med kai (rød linje). !
Ut fra tilgjengelig dybdekar har vi vurdert muligheter og begrensinger for hvilken type båter 
som kan anløpe. I prinsippet kan fjorden inn til det aktuelle området trafikkeres av de fleste 
skipstyper. Bredden på fjorden er ca 500 meter på det smaleste. Det begrenser største 
lengde på skip som skal snu i fjorden til 200-250 meter. Dette utelukker de største cruise-
skipene og de største oljetankerne om det skulle være aktuelt. Minste dybde i aktuelt 
manøverområde utenfor kai er ca 20 meter. Dette utelukker ingen skipstyper i tillegg. Men 
enkelte plattformer for oljevirksomhet kan ha problemer.  !
Sjøbunnen ute i fjorden ligger relativt flatt på minus 30-40 meter. Det er to terskler. En med 
dybde ca 20 meter ca 200 meter sør for regulert kai og en med dybde knapt 30 meter 1 km 
lengre ute, litt nord for Skjellberget.  !!
Langs stranda er det tørrfall i en bredde på omkring 40 meter. I bukta nord for regulert 
området er bredda på tørrfallet inntil 300 meter, men uten at det går lengre ut i fjorden. 
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Bunnkoten fra -5 og nedover mot ca -35 meter er relativt rein langs fjorden uten grunner 
eller utstikkende nes. Det medfører at kaifront kan tilpasses kote -5 og dypere på optimal 
måte for aktuelle skip.  !
Marbakken er relativt bratt utenfor tørrfallet. Den ligger med helling cirka 1:3 ned til dybde 
på 20 meter. Deretter flater den ut. Kote minus 20 ligger 60-80 meter fra grensa for 
tørrfallet. I praksis innebærer dette at kai for skip med dypgang på inntil ca 5 meter bør 
ligge med kaifront ca 50 meter fra strandlinja mens den for skip med dypgang på inntil 20 
meter måtte plasseres 100-120 fra strandlinja.  !

!  
Figur 4 Løsmassekart og sjødybder i aktuelt område (Kilde NGU) !
Figur 4 angir inneholder et løsmassekart for det området ved og omkring kaia. Hovedbildet 
på land er et relativt tynt lag med morene over fjell, men tykkere lag der terrenget flater ut 
sør for det regulerte området. Mot nord går det over i tynn hav- og strandavsetning. 
Løsmassene antas stort sett å bestå av friksjonsmasser med god bæreevne og god 
stablilitet, men ved konstruksjoner i sjø (molo, kai) må dette undersøkes nærmere. Det 
opplyses å være gjort i forbindelse med reguleringsplanen.  !!!!
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!
4. Aktuelle aktører !

Turistnæringen utpeker seg som potensiell bruker med hensyn til fisketurisme både i sjø og i 
populære fjellvann, nærhet til Målselv fjellandsby, Malangen brygger, og som en kort 
avstikker fra Tromsø. Kulturstedet Oppgangssaga/Aursfjordsaga ligger i umiddelbar nærhet. 
Saga er et godt kjent kulturminne og et turistmål i seg selv, og sammen med Mårfjellet gir 
det en fin ramme for havna og turistbaserte båtutflukter. !

!  !  
Aursfjordsaga fra 1799. Foto: Midt-Troms museum. !
Av turistaktører er følgende kontaktet og intervjuet: Midt-Troms museum, Malangen brygger 
og Målselv fjellandsby. I tillegg har Balsfjord og Målselv kommuner bidratt med synspunkt 
på mulige synergier mellom turistnæringa og anlegget. Aktørene er spurt om potensiell bruk 
av et nytt kaianlegg i Aursfjorden. Intervjuene !
Midt-Troms museum har forvaltningsansvaret for Aursfjordsaga som del av sin 
eiendomsportefølje. Museet anser at ankomst fra sjøvegen til Aursfjorden vil kunne bidra til 
økt besøk på Aursfjordsaga. For eksempel vil arrangerte båtturer fra Tromsø og Finnsnes 
være en aktuell måte å ta besøkende inn til saga. Det kan være positivt for videre utvikling 
av saga som kultursted, men må veies opp i mot økt slitasje og behov for vedlikehold, samt 
fasiliteter som vann, kloakk o.l. Midt-Troms museum disponerer i dag kai med 
nordlandsbåter og rorbu ved Lenvik museum. De anser det som lite sannsynlig at museet 
utvider med flere lokaliteter på grunn av økonomiske og ressursmessige begrensninger. 
Museet er positive til å bidra med sin kompetanse som tjeneste til aktuelle næringsaktører 
tilknyttet et nytt kystkultursenter. !
Malangen brygger, beliggende på vestsiden av Malangen ca. 10 km utenfor Meistervik, tilbyr 
utleiehytter, hotell og kurs- og konferansefasiliteter. De frakter gjester til Aursfjordsaga per 
buss i dag, og anser det som svært aktuelt å kunne benytte sjøvegen. Utover bruk av 
allmenningskaia vil besøkskapasitet i småbåthavna være aktuelt. Malangen brygger har en 
liten småbåthavn tilknyttet eget anlegg, så det vil ikke være interessant å involvere seg 
direkte mht. tilrettelegging og økonomi for realisering av Aursfjord båthavn. !
Målselv fjellandsby består av alpinanlegg, utleiehytter og leiligheter med mer, og driver i 
tillegg salg av fritidseiendom. Målselv fjellandsby har hatt et fokus på vinterturister, og 
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jobber med å kunne tilby attraktive helårsaktiviteter for gjester og potensielle kjøpere av 
eiendom. Aursfjorden er nærmeste mulighet for tilgang til sjøen for brukere av Målselv 
fjellandsby. Muligheter for sjøsport- og fiske vil bidra positivt for Målselv fjellandsby i et 
helårsmarked.  Under samtaler med de nye eierne av fjellandsbyen i mars 2014 fremkom 
det helt tydelig at de ønsker å se på forhold som kan utvide deres marked, spesielt i 
sommermånedene.  Det  er således grunnlag for å inngå ulike samarbeid både når det 
gjelder hytteeiere og kortidsbaserte turister i fjellandsbyen.  !
Målselv kommune, ved næringskonsulent, bekrefter at det nye båt- og kystkultursenteret 
først og fremst vil ha en betydning for turisme i kommunen. Særlig helårsturisme ønskes 
forsterket. Synergi mellom havfiske og elvefiske vil være interessant i et internasjonalt 
marked. Mht. kystkultursenteret fremheves også mulige synergier mellom det nye anlegget 
og eksisterende aktivitet, som eksempelvis kunst&håndverksstua, lokalisert nærmere 
Målselv. De representerer et tilbud som trekker folk med arrangement som festivaler og 
utstillinger. Kommunen bekrefter at forsvaret kan være en aktuell bruker, i forb. med øvelser 
for eksempel. !
For Balsfjord kommune er det også først og fremst småbåthavn og utleiehytter som er 
interessant. Mht. allmenningskai/ næringskai så har kommunen Bergneset havn, der det 
planlegges utbedringer/utbygging. Bergneset eies og driftes av kommunen, og gir 
leieinntekter fra næringslivet til kommunen. Kaia bør være en allmenningskai, slik det er 
lagt til grunn i reguleringsplanen, og ikke en industrikai. Industri kan medføre arealkonflikter 
for kystkultursenteret, for utleiehytter og eksisterende bolig- og fritidsbebyggelse. Balsfjord 
kommune har regulert et nytt boligfelt på oversiden av vegen ovenfor havna. Det er naturlig 
å tenke seg at boligeiere vil ønske å ha tilgang til småbåthavn og fasiliteter som planlegges 
på anlegget. !
Forsvaret var ansett å være en svært potensiell aktør, med nærhet til skytefeltene i Mauken 
og Blåtind, og med behov for atkomst sjøvegen til øvelser og beredskap.  Tilbakemeldingene 
fra forsvaret, ved Hæren, er imidlertid negative. De melder at de allerede benytter kai i 
Sørreisa, Bogen, og at det er lite ressurser til ny infrastruktur. De nevner også at Hæren 
hovedsakelig opererer med småbåter som kan legge til i fjæra i forbindelse med øvelser. 
Større skip har derfor ikke behov for kai i Aursfjorden.  !
Kystvakta (del av Sjøforsvaret) melder tilsvarende, at de i utgangspunktet får dekket sine 
behov for kaianlegg gjennom offentlige havneanlegg. Dette gjelder primært behov knyttet til 
de store båtene. Disse opererer fra tid til annen med sjøbjørn (småbåt) og HPB 
(hurtiggående patruljebåter) som kan benytte og fortøye til mindre kaianlegg. Også her 
baserer de seg på eksisterende offentlige anlegg, men fra tid til annen vil det være praktisk 
å benytte andre fasiliteter, avhengig av lokalisering. I utgangspunktet vil ikke et kaianlegg 
som beskrevet være av interesse for Kystvakten. !
Kystverket er også forespurt om eventuell bruk av en potensiell ny kai i Aursfjord. De 
melder ingen direkte interesse, men anser det som positivt med enhver ny maritim aktivitet. 
Kystverket har kun et par slepebåter i oppdrag lenger ut i fjorden. På spørsmål om 
Kystverket vil kunne bidra økonomisk gjennom for eksempel øremerkede midler fra 
statsbudsjettet er responsen at økonomiske bidrag hovedsakelig gis til fiskeri- og 
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trafikkhavner. Tilskuddsmidler gis til kommunale tiltak for fiskeri. Anser det for å være få 
fiskere og ikke fiskerianlegg i området, og dermed lite aktuelt. !
Norges Fiskarlag er både fagorganisasjon og næringsorganisasjon for norske yrkesfiskere. 
Norges Fiskarlag bygger på lokale fiskarlag som er samlet i regionale fiskarlag, og to 
gruppeorganisasjoner. Fiskarlaget Nord har tilholdssted i Tromsø.  Det har vært vanskelig å 
få disse organisasjonene til å fokusere på denne saken nå i planfasen, og man kan i beste 
fall tolke det som avventet interesse for hva som en gang kan komme av havnefasilitet.   !
Av potensielle næringsaktører med behov for bruk av lokale kaier, for eksempel for frakt av 
byggematerialer, veivedlikehold mv., er Mesta kontaktet. Mesta har kontor ved Bergneset 
havn og bruker i tillegg til Bergneset en kai på Espenes, Brøstadbotn, utafor Sørreisa, der de 
tar inn salt. De poengterer at bruk av skipsfrakt og bruk av kaifasiliteter er svært dyrt, og 
vogntog er ofte å foretrekke fremfor sjøvegen. Kai fasiliteten kan være aktuelt for mottak av 
sand knyttet til konkrete oppdrag i området, men det er lite sannsynlig med aktivitet ut over 
dette. Behov for bruk avhenger av arbeidsavtaler, som ofte har kort tidshorisont. Kaia må 
være stor nok til vogntog og hjullaster. Noe lagringskapasitet behøves. Atkomstvegen må i 
så fall ha tilstrekkelig bæreevne (50 tonn), og vogntog (18m) må kunne snu og møtes på 
anlegget. En forutsetning for bruk av havn/kai er vegstandard mellom kaianlegg og E6, at 
den svarer til BK10 vegstandard. Fylkesveg 184 mellom Aursfjord Båthavn og E6 er 
registrert som BkT8 (bruksklasse), og tilfredsstiller dermed ikke Mestas behov for Bk10 
(dimensjonerende akseltrykk). !
Oppsummert fremstår det som mest sannsynlig at det er turistnæringa som vil ha størst 
nytte av et havne- og kaianlegg i Aursfjorden. Det medfører et mindre arealbehov på kaia, 
mindre behov for oppgradering av atkomstvegen, og selve kaia kan reduseres betydelig i 
forhold til de maksimalt tillatte rammene i reguleringsplanen. Anbefalt tilpasset utforming til 
aktuelle brukere synliggjøres under punkt 6, og kostnadsvurderes under punkt 7. !!

5. Arealkonflikter 
Havnevirksomhet med lossing av og på båt og lastebiler, kan medføre ulemper som støy og 
støv for hyttene og brukere av småbåtanlegget. Dette gjelder særlig dersom kaia legges til 
rette for industriaktører som for eksempel Mesta, som fordrer bruk av vogntog og transport 
av masser. Trafikksikkerhet i forhold til utleiehytter og besøkende på kystkultursenteret er 
også et moment som forsterkes ved store kjøretøy. !
Til reguleringsplanen følger det bestemmelser om at støynivået ikke skal overstige angitte 
verdier. Støy fra næring/industri/kai vil være utfordrende å avbøte for fritidsboligene på 
området. Boligene på oversiden av vegen kan for eksempel skjermes med støygjerde. 
Behov for avbøtende tiltak krever nærmere analyse av ønsket aktivitet. !
Havnens bidrag til utendørsstøy skal ikke overskride følgende støygrenser målt eller 
beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade:  !
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!  !
Etter som det er lite interesse å spore for industri-/næringskai eller kai dimensjonert for 
større skip, er det lite sannsynlig med betydelige arealkonflikter. Dersom allmenningsdelen 
utformes med tanke på turistnæringen vil det være kompatibelt med funksjonene på 
området for øvrig, utleiehyttene, stornaustet/kystkultursenteret og småbåtanlegget. Det 
vurderes dermed ikke som aktuelt å vurdere nærmere avbøtende tiltak. !!

6. Anbefalt utforming av kai 
Intervjuundersøkelsen indikerer to typer trafikk som kan være aktuelt for kaia.  

Turist- og fritidstrafikk 
Små bulkskip/lektere med sand/grus/asfalt o l !

Turist og fritidstrafikk er små båter og skip, sjelden med lengde over ca 15 meter (50 ft). 
Hurtigbåter i rutetrafikk er trolig de største fartøyene som kan være aktuelle. De har en 
lengde på 25-40 meter og dypgående på 1-2 meter. I praksis vil det være kjølen på 
seilbåter som stikker dypest. Det bør beregnes inntil 3 meter ved kai for å ta inn de fleste 
aktuelle.  !
Turist- og fritidstrafikk trenger ei relativt enkel kai. Den bør ha kaiplanet på nivå med 
høyeste observert vannstand med gjentaksfrekvens på ett år. For Tromsø er dette 327 cm 
over sjøkratnull (laveste astronomiske vannstand). Nivået for Aursfjorden er ikke særlig 
forskjellig fra dette. Vannstanden vil «normalt» variere mellom 50 cm og 250 cm over 
sjøkartnull. Kaiplanet bør legges ca 320 cm over sjøkartnull som tilsvarer ca 160 cm over 
middelvann som er landkartnull. Fra vannet til kaikanten vil det derfor normalt være 70-270 
cm.  !
Små bulkskip er slike som er på inntil ca 2000 BT og typisk lengde på inntii ca 85 meter 
med dypgang på ca 5 meter. Kaiplanet bør ligge ca 1 meter høyere enn for fritidsbåter. Fra 
vannet til kaiplanet vil det normalt være 170-370 cm.  !
Kai for fritidsbåter bør plasseres med front der bunnen ligger på kote -3,0 meter i forhold til 
sjøkartnull eller -4,6 meter i forhold til landkartnull. Den bør han lengde på ca 25 meter og 
dimensjoneres for last på 1 tonn per m2. Anslått kostnad fro selve kaikonstruksjonen er ca 
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2,6 mill kroner inkl mva. I tillegg kommer utfylling fra land til bakkant kaiplate ca 9 meter 
fra kaifronten m m.  !
Kai for små bulkskip bør plasseres med front der bunnen ligger på kote -5,0 meter i forhold 
til sjøkartnull eller -6,6 meter i forhold til landkartnull. Den bør han lengde på ca 50 meter 
og dimensjoneres for last på 4 tonn per m2 eller mer. Anslått kostnad er ca 19 mill kroner 
inkl mva. I tillegg kommer utfylling fra land til ca 13 meter bak kaifronten m m.   !
Kai laget med stålpeler til fjell og plate av betong, er lagt til grunn ved beregning av 
kostnader.  !!
Basert på intervjuer med antatt aktuelle aktører, og resultater fra dette arbeidet foreslås 
landarealets utforming, for mest mulig hensiktsmessig logistikkareal tilpasset ønsket 
aktivitet.  !!

7. Kostnadsvurderinger kai 
Kostnadsvurdering for den type kaikonstruksjon som utpeker seg i forhold til 
intervjuundersøkelsen er som nevnt i forrige pkt. 2,6 millioner kroner inkl. mva.  I tillegg 
kommer utfyllingen fra land til bakkanten av kaiplaten.  Dette arbeidet finner vi vanskelig å 
kostnadsvurdere da slike steinmasser typisk er tilgjengelige kun mot å betale frakt.  Det er 
kjent at det er en kilde på selve området for slike masser.     !
Kostnadsvurderingen på 19 mill. kroner inkl. mva behandles ikke her ettersom 
intervjuundersøkelsen ikke gir grunnlag for realisme for en slik investering.  !
En kostnads- og nyttevurdering i.h.t. reguleringsplanen og intervjuundersøkelsen følger 
naturlig i en rapport som denne. Her er imidlertid konklusjonen at behovet for kai ikke er til 
stede for næringsaktører, fiskeri, Forsvaret m.fl. Det betyr at bygging av kai ikke har en 
inntektsside.  Da overses riktignok muligheten for et visst kaigebyr for seilbåter og større 
privateide fartøyer.  Dermed blir kostnad- og nyttevurderingen at en kai gir praktiske og 
estetiske fordeler i havnemiljøet, men ingen økonomisk inntektsgrunnlag.  Dessuten gir en 
kai en viss effekt mot vind og bølger inn i selve småbåthavna under visse værforhold.  
Kostnadssiden står da alene igjen med det nevnte anslaget på 2,6 millioner kroner inkl. 
mva. !

8. Konklusjon/anbefaling 
Etablering av en almenningskai i tilknytning til Aursfjord Båthavn og Kystkultursenter vil 
være til nytte for turistnæringen i kommunene Målselv og Balsfjord.  Dessuten vil det være 
positivt for å utvikle lokalt næringsliv i Aursfjorden, og å styrke etablering og drift av 
selskapet Aursfjord Båthavn og Kystkultursenter AS. !
Det anbefales å bygge en kai tilpasset turist- og fritidstrafikk til en anslått kostnad på 2,6 
millioner kroner. !
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9. Videre arbeider 
Rambøll vil kunne bistå senere ved prosjektering av en nærings- og industrikai. 
Rambøll vil kunne bistå ved behov for prosjektering av atkomstveg. 
Rambøll vil kunne bistå ved behov for evt. geotekniske vurderinger.
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